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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
4413 Correcció d’errors del Reial decret 53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen 

les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en 
experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

Havent observat errors en el Reial decret 53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen 
les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació 
i altres fins científics, incloent-hi la docència, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 34, de 8 de febrer de 2013, i en el seu suplement en català, se’n fan les 
rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 3, article 2.2, on diu: «Aquest Reial decret s’ha d’aplicar fins que els 
animals que preveu el primer apartat hagin estat sacrificats,…», ha de dir: «Aquest Reial 
decret s’ha d’aplicar fins que als animals que preveu el primer apartat se’ls hagi aplicat 
l’eutanàsia,…».

A la mateixa pàgina, article 3.1.b), on diu: «Criador: qualsevol persona física o jurídica 
que criï animals…», ha de dir: «Criador: qualsevol persona que criï animals...».

A la pàgina 4, article 3.1.d), segon paràgraf, on diu: «Òrgan habilitat…», ha de dir: «e) 
Òrgan habilitat…» i en conseqüència s’han de renomenar les lletres següents de l’article 
esmentat [e), f), g), h), i)] com a [f), g), h), i), j)] respectivament.

A la pàgina 6, article 9.3, on diu: «Si en el marc d’un projecte és necessari traslladar 
un animal, aquest s’ha d’acompanyar d’un document de trasllat emès pel veterinari 
designat del centre d’origen…», ha de dir: «Si en el marc d’un projecte és necessari 
traslladar un animal, aquest s’ha d’acompanyar d’un document de trasllat emès pel 
veterinari del centre d’origen…».

A la pàgina 38, annex II, quadre 7.4, punt 8, Aus, sisena línia, on diu: «… el Reial 
decret 2/2002, d’1 de gener, pel qual s’estableixen les normes mínimes de protecció de 
les gallines ponedores…», ha de dir: «…el Reial decret 3/2002, d’11 de gener, pel qual 
s’estableixen les normes mínimes de protecció de les gallines ponedores…».

A la pàgina 46, annex VI, lletra e), on diu: «Els animals als quals s’hagi aplicat 
l’anestèsia o morts…», ha de dir: «Els animals als quals s’hagi aplicat l’eutanàsia o 
morts…».
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